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Δυο χρυσά για την Κύπρο
Λόγω των σφοδρών ανέμων που έπνεαν το απόγευμα της Παρασκευής στη Λεμεσό,
όλες οι ιστιοδρομίες που ήταν προγραμματισμένες ματαιώθηκαν και μετά από
σύσκεψη της Επιτροπής Αγώνων αποφασίστηκε όπως η τελική κατάταξη κριθεί
ανάλογα με τα αποτελέσματα των έξι ιστιοδρομιών που είχαν διεξαχθεί την Τετάρτη
και την Πέμπτη. Παρά την ένσταση που υπέβαλε το Μονακό (ζήτησε να διεξαχθεί
άλλη μια ιστιοδρομία) η απόφαση της Επιτροπής δεν άλλαξε κι έτσι η Ιστιοπλοϊα των
13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης ολοκληρώθηκε με τις έξι πρώτες κούρσες
που έιγναν την Τετάρτη και την Πέμπτη. Στον τελικό απολογισμό, η Κύπρος κέρδισε
δυο χρυσά μετάλλια με τον Παύλο Κοντίδη στο Laser και τη Νατάσα Χριστοδούλου
στο Laser Radial, η Μάλτα ένα χρυσό με τον Τόμας Τζάμιτ Ταμπόνα (Thomaw
Zammit Tabona) στο Optimist και το Μονακό ένα χρυσό με την Μαρίνα Πρατ (Marina
Prat) στο Optimist. Τα περισσότερα μετάλλια στην Ιστιοπλοϊα κατέκτησαν το Μονακό
και η Κύπρος (από πέντε).
Να σημειωθεί ότι ο Κύπριος ιστιοπλόος Παύλος Κοντίδης κέρδισε και τις έξι
ιστιοδρομίες στο Laser κι όπως ανέφερε μετά, «για να πω την αλήθεια περίμενα ότι
θα κέρδιζα το χρυσό μετάλλιο, το οποίο και αφιερώνω στην Κύπρο. Τώρα, με
περιμένει πολύ σκληρή δουλειά για τους Μεσογειακούς». Όσο για τη Νατάσα
Χριστοδούλου, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη και ευχαριστώ όσους ήταν δίπλα μου
όλο αυτό το διάστημα».
Ανάμεσα στις αθλήτριες της Κύπρου που ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών
συγκαταλέγεται και η μόλις 13χρονη Μαίρη Σολωμονίδου, που κατέκτησε το χάλκινο
μετάλλιο στα Optimist. Τα άλλα κυπριακά μετάλλια κέρδισαν η Μαρία Σαρρή (αργυρό
στο Optimist) και η Έλενα Παπάζογλου Ιωάννου στο Laser Radial.
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